
Stanovisko školitele  

  

k dizertační práci Ing. Tomáše Plichty s názvem   

„Povrchové a mechanické vlastnosti a-CSi:H a a-CSiO:H vrstev“  

  

Tomáš Plichta se začal zajímat o problematiku tenkých vrstev již v říjnu roku 2010, ještě 

jako student gymnázia, kdy navštěvoval Ústav chemie materiálů v rámci konzultací až do dubna 

2011. V září 2011 potom nastoupil do bakalářského studijního programu na FCH VUT v Brně 

a již od 1. ročníku pracoval v laboratořích a nejprve se seznamoval s technologií 

plazmochemické depozice z plynné fáze a od 3. ročníku přešel k charakterizaci tenkých vrstev 

pomocí mikroskopie atomární síly, nanoindentace a vrypové zkoušky. Tyto znalosti a postupně 

nabývané zkušenosti využil pro zpracování bakalářské a potom diplomové práce. Do 

doktorského studijního programu nastoupil v září 2016 a byl již plně kvalifikován pro odbornou 

činnost na tématu výše uvedené dizertační práce. 

Své znalosti a zkušenosti využil při komplexní charakterizaci povrchové morfologie 

tenkých vrstev hydrogenizovaného amorfního uhlíku a křemíku (a-CSi:H) a následně také 

hydrogenizovaného amorfního uhlíku a oxidu křemíku (a-CSiO:H), připravených z čistého 

tetravinylsilanu (TVS) a také jeho směsí s argonem a kyslíkem, spolu s charakterizací jejich 

povrchových mechanických a tribologických vlastností. Další zkušenosti potom získával na 

zahraničních pracovištích: na University of Sheffield ve Velké Británii se věnoval 

nanoindentaci tvrdých vrstev, v Swiss Federal Laboratories for Materials Science and 

Technology (EMPA) ve Švýcarsku se opět věnoval technologii tenkých vrstev a zúčastnil se 

tam doktorandského sympózia. Charakterizaci smykové pevnosti na rozhraní plazmaticky 

upravené vlákno-polymerní matrice ve vlákny vyztužených polymerních kompozitech se 

věnoval v Německu na Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM). Zúčastnil 

se mezinárodních konferencí 15th a 16th Int. Conf. on Plasma Surface Engineering (PSE) v 

Garmisch-Partenkirchenu (Německo) v letech 2016 a 2018 a v roce 2017 měl ústní prezentaci 

na setkání uživatelů zařízení Hysitron na Nanobrücken 2017 v Manchesteru. 

Tomáš Plichta se během svého studia podílel na čtyřech výzkumných projektech 

specifického výzkumu FCH VUT v Brně (2017-2020), jednom projektu GAČR (16-09161S) a 

jednom projektu technologickém (TAČR, TA01010796). Jeho výsledky přinesly zcela nové 

poznatky v oblasti vyhodnocení a interpretace vrypové zkoušky, kdy prokázal, že míru adheze 

vrstvy nelze charakterizovat kritickou normálovou silou, jak je běžné, ale je třeba použít 

adhezní práci. Tomáš Plichta je spoluautorem 4 článků v impaktovaných časopisech a 14 

příspěvků přednesených na domácích a zahraničních konferencích.  

Tomáš Plichta prokázal samostatnost, tvůrčí přístup a dostatečnou trpělivost při měření 

tenkých vrstev a vyhodnocení těchto měření. Splnil své studijní povinnosti stanovené studijním 

plánem. Jeho práce splňuje kritéria kladená na dizertační práci a doporučuji ji přijmout k 

obhajobě.  

  

V Brně dne 11. listopadu 2020  

  

prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D.  


